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ZAPYTANIE

OFERTOWE

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą
„Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych
przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”

I. Dane Zamawiającego:
1. Województwo Opolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315
Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowany przez Pana Macieja Kalskiego – Dyrektora
2. Województwo Opolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowany przez Pana
Adama Różyckiego – Dyrektora
3. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15, 46-100 Namysłów,
NIP 752-12-95-792, reprezentowany przez Panią Joannę Niedźwiedź – Dyrektora
4. Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowany przez Pana
Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego
5. Województwo Opolskie - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, NIP: 754-30-77-565, reprezentowany prze Pana Lesława
Tomczaka – Dyrektora

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej
dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej dla nieruchomości położonej przy
ul. Głogowskiej 25 i dla nieruchomości położonej przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu.
2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie:
a) kosztorysu inwestorskiego,
b) przedmiaru robót /tzw. kosztorys „ślepy”/,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
d) projektu budowlanego wraz z wizualizacją.
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3. Dokumentacja projektowa musi zapewniać uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień
i opinii, w tym zezwoleń na wejście w teren oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego
ostatecznej decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych.
4. Termin wykonania dokumentacji technicznej, o której mowa w ust.2 Zamawiający ustala
maksymalnie do dnia 31.07.2019r.
5. Usługa wykonania dokumentacji technicznej realizowana będzie wg zasad określonych
w projekcie Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji,
które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
7. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7, usługi architektoniczne, inżynieryjne
i planowania 71240000-2.

III. Warunki udziału w postępowaniu
W Zapytaniu Ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia; nie wszczęto
wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotowej usługi, tj. zobowiązują się
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z Normami Polskimi.

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Opis sposobu przygotowania oferty
Wraz z ofertą (Oferta Cenowa - Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego) należy złożyć
podpisane oświadczenie (Zał. Nr 1 do Oferty Cenowej).
Oferta musi mieć formę pisemną i być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści
dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający
będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku rażąco niskiej ceny.
Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta Cenowa winna zawierać cenę netto wraz z wyodrębnionym podatkiem VAT i cenę
brutto (wyrażoną słownie i cyfrowo).
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9.

Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.

V. Miejsce i termin składania ofert
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pod nazwą „Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy
ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu” należy przekazać na adres
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, tj. 45-315 Opole ul. Głogowska 25c lub złożyć
osobiście /pok. nr 10 - kancelaria/ lub w formie elektronicznej na adres:
j.krupinska@wup.opole.pl w terminie do dnia 03.06.2019r. do godz. 12:00.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości
pozostałym wykonawcom szczegółów oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz
unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego Zapytania Ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy
złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania Ofert Cenowych oraz
o dokonanej zmianie treści Zapytania Ofertowego.

VI.
1.
2.

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować kryterium ceny oferty
brutto – waga 100 punktów.
Cena oferty brutto musi być podana w PLN.

VII.
1.
2.

Ocena ofert

Kary umowne i rozwiązanie Umowy

Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie i na zasadach
określonych w Umowie, której projekt stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar
umownych w formie i na zasadach określonych w Umowie, której projekt stanowi
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
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VIII. Pozostałe informacje
1. Planowane jest zawarcie Umowy z Wykonawcą do 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy.
2. W związku z tym, że Stroną Umowy będzie Województwo Opolskie, a świadczenia objęte
Umową są realizowane przez Wykonawcę na rzecz wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego - w fakturach VAT Wykonawca
zobowiązany jest zamieścić dane dla Zamawiającego zgodne z zapisami w § 15 Umowy,
której projekt stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zmianami).
4. Wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie udziela Pani Jolanta Krupińska –
Kierownik Wydziału Administracyjnego; tel. /77/ 44-16-707.

IX. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, tel. (77) 44 17 701;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu może się Pani/
Pan skontaktować pisemnie na adres Administratora lub poprzez adres mailowy
iod@wup.opole.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj.
Wykonywanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Realizacja inwestycji na
nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27
w Opolu”;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej oraz organy kontrolujące;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego Załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

Załączniki do Zapytania Ofertowego:
Załącznik Nr 1 – Oferta Cenowa
Załącznik Nr 2 – Projekt Umowy
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Załącznik Nr 1do Zapytania Ofertowego
…………………………………………
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
Adres e-mail …………………….….…

………………………………..
(miejscowość, data)

Nr fax …………………………..……..
Nr tel. ……………………………..…....
Nr tel. komórkowego .……………….…

OFERTA CENOWA
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą
„Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych
przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”
1. Koszt wykonania usługi wynosić będzie:
a) netto ………………….. zł / słownie ………………………….…….………….….……
b) podatek VAT ………….zł / słownie ……………………………….……………...……
c) brutto …………………..zł / słownie ……………………………….…………….…….
2. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie koszty
wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i wzorem Umowy i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.
4. Wykonam przedmiot zamówienia /usługę/ do dnia 31.07.2019r. w pełnym zakresie
objętym Zapytaniem Ofertowym wraz z Załącznikiem oraz ewentualnymi zmianami
zaistniałymi w trakcie postępowania, do którego nie wnoszę zastrzeżeń.
5. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia Umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

……………………………………….………..
(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik Nr 1 do Oferty Cenowej
………………………………
Nazwa Wykonawcy
……………………………
Dane adresowe
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na
wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą
„Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych
przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu”

oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się
o zamówienie, w szczególności:
1. nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono mojej
upadłości,
2. nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia,
4. nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą.

………………………………
(miejsce, data)

…………………………………
(podpis Wykonawcy lub
przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji)
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